
Instrukcja

Warunki techniczne podłączenia siłowników 
elektrycznych

I.   Przed  przystąpieniem do  montażu,  podłączenia  lub  regulacji  silnika 
należy zapoznać się z instrukcją podłączenia i regulacji silnika.

Nieprzestrzeganie  instrukcji  podłączenia  i  regulacji  silnika  może być 
zagrożeniem dla zdrowia i życia oraz może mieć wpływ na poprawną 
pracę rolety i prawa wynikające z gwarancji !

II. Instalacja  elektryczna  musi  być  wykonana  przez  uprawnionego 
instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (Dz.U.1997 Nr.54 poz. 
348  Prawo  energetyczne  Rozdział  6  art.54.  )  postępującego  zgodnie  z 
normami obowiązującymi w danym kraju - uprawnienia SEP do 1 kV

1.   Sposób  podłączenia  silników  przewodowych  z  mechaniczną 
krańcówką Selve Seltec 1, Seltec 2, Seltec 2 skrócony

Za ruch w górę odpowiada odpowiednio kolor:

Roleta nadstawna „Premium PCV” z wyprowadzonym kablem z 
Lewej strony kolor czarny, z wyprowadzonym kablem z Prawej 
strony  kolor  brązowy.  Roleta  Alu  „Secret,  Aluprem,  Radius, 
Rondo  odwrotnie.  Strona  wyprowadzenia  kabla  –  widok od 
wewnątrz pomieszczenia

Nigdy nie wolno łączyć napędów równolegle.
Nigdy nie wolno sterować napędami jednocześnie w kierunku Góra Dół
Należy zachować odstęp czasowy pomiędzy przełączeniem kierunków 
góra i dół minimum 0,5 sekundy

    Zalecamy używanie przełączników z oferty firmy Entermatic. W przypadku 
zastosowania  przełączników  innej  firmy.  Entermatic  nie  ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z tytułu nieprawidłowego działania 
przełącznika.

  a) Jednoczesne podanie napięcia na kierunku góra i dół w wyniku zjawiska 
indukcji  wzajemnej  w  uzwojeniach  silnika  podczas  pracy  może  dojść  do 
przeciążenia styków wyłącznika krańcowego. Uszkodzenia są porównywalne do 
tych opisanych w punkcie 1.c

    
 b) Zbyt krótka przerwa w przełączaniu pomiędzy kierunkami „Góra” i „Dół”, 
powoduje  ,  że  występują  krótkotrwałe  przepływy  bardzo  wysokich  prądów, 
które uszkadzają styki sterowanego przekaźnika i niekiedy mogą spowodować 
zgrzanie  styków.  Prowadzi  do  sytuacji,  w  której  oba kierunki  obrotu  są 
sterowane jednocześnie. W rezultacie uszkadzane są mikro przełączniki napędu. 
Uszkodzenia są  porównywalne do tych opisanych w punkcie  1.c Błędy tego 
rodzaju pojawiają  się  w szczególności w sterownikach programowalnych lub 
wykonanych  własnoręcznie  układach  przekaźnikowych.  Wszystkie  awarie, 
wywołane  przez  opisane  wyżej  zjawiska  występują  najczęściej  dopiero  po 
pewnym  czasie  użytkowania,  gdyż  wyłączniki  krańcowe  kilka  razy  mogą 
wytrzymać  duże obciążenia.  W przypadku  sterowników dostarczanych  przez 
Entermatic  zostały  uwzględnione  przedstawione  powyżej  zjawiska.  W 
przypadku zmiany kierunków podczas sterowania musi być zachowana przerwa 
wynosząca  około  0,5sekundy  !  Jest  to  konieczne,  by  napęd  doszedł  do 
mechanicznego  bezruchu,  a   napięcie  indykcyjne  w  napędzie  i  naładowane 
kondensatory rozładowały się.

c) Niedopuszczalne przełączenie równoległe

Źle

Dobrze

Równoczesne uruchomione napędy nigdy nie 
mają  takiego  samego  czasu pracy.  Dlatego 
też  napęd  zatrzymany  jako  pierwszy  jest 
zasilany  napięciem  generowanym  na 
uzwojeniu  kierunku  przeciwnego  napędu 
jeszcze będącego w ruchu. To tzw,”napięcia 
powrotne”, które może wynosić  do 1000 V, 
uruchamia ( wcześniej zatrzymany ) napęd w 
kierunku przeciwnym do zamierzonej pracy, 
aż  do  momentu  kiedy  poprzez  wyłącznik 
krańcowy napęd ten( wcześniej zatrzymany i 
uruchomiony  w  kierunku  odwrotnym  od 
zamierzonego )  otrzyma ponownie napięcie 
zasilające  i  znowu  obraca  się  (  w 
pierwotnym kierunku). Ten ruch wahadłowy 
może  trwać  dalej,  aż  wszystkie  włączone 
równolegle napędy dojdą do swoich położeń 
krańcowych.  Podczas  przełączania  w  ten 
sposób  wyłącznik  krańcowy  zostaje 
przeciążony  i  uszkodzony.  Początkowo 

skutkuje  to  często  (  pomijając  ruchy  wahadłowe  ,  zmianami  położeń  krańcowych 
pancerza. W ekstremalnym przypadku wyłączniki krańcowe spalają się i nie działają w 
ogóle.

d) Napędy należy uruchamiać wyłącznie z jednego punktu sterowania

2.   Sposób  podłączenia  silników  przewodowych  z  elektroniczną 
krańcówką Somfy/Simu T5Auto + Job, Selve SES

Za ruch w górę odpowiada odpowiednio kolor:
Roleta nadstawna „Premium PCV” z wyprowadzonym    kablem 
z Lewej strony kolor czarny, z wyprowadzonym kablem z Prawej 
strony  kolor  brązowy.  Roleta  Alu  „Secret,  Aluprem,  Radius, 
Rondo  odwrotnie.  Strona  wyprowadzenia  kabla  –  widok od 
wewnątrz pomieszczenia.

Nigdy nie wolno sterować napędami jednocześnie w kierunku góra i dół
Należy zachować odstęp czasowy pomiędzy przełączeniem kierunków 
góra i dół minimum 0,5 sekundy
Napędy należy uruchamiać wyłącznie z jednego punktu sterowania

Zalecamy używanie przełączników z oferty firmy Entermatic. W przypadku 
zastosowania  przełączników  innej  firmy.  Entermatic  nie  ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z tytułu nieprawidłowego działania 
przełącznika.

 a) Nie wolno jednocześnie aktywować kierunków ruchu”Góra” i „Dół”. Napędy 
należy uruchomić jedynie za pomocą przełączników lub sterowników z blokadą.
(Wyjątek:  jednoczesne aktywowanie kierunku  przesuwu  „Góra”  i  „Dół”  jest 
dopuszczalne w trybie instalacyjnym/programowania napędu.)

 b) Napędy należy uruchamiać wyłącznie z jednego punktu sterowania

 c) Należy zapewnić przerwę w łączeniu pomiędzy poleceniem”Góra” i „Dół” 
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około 0,5 sekundy ( patrz 1.b )

 d) Elektroniczne wyłączniki krańcowe pozwalają na łączenie równoległe wielu 
napędów.  Liczba  równolegle  użytkowanych  napędów  jest  uzależniona  od 
obciążenia uruchamiającego przycisku lub sterownika ( z reguły 3 napędy )

 e) Długość przewodu przyłączeniowego ( łącznika/sterownika do napędu) nie 
może przekraczać  50m.  (  Długie przewody silników,  ułożone równolegle do 
przewodów  przewodzących  prąd,  mogą  powodować  wzrost  napięcia  na 
przyłączach  „Góra”  i  „Dół”napędu-  sprzężenie  pojemnościowe-  Nie  wolno 
gromadzić wielu napędów wspólnie w jednym wielobiegunowym kablu. Każdy 
napęd musi być wyposażony we własny przewód doprowadzający.

 f)  Uruchamianie  napędu  nie  może  następować  poprzez  przekaźniki 
półprzewodnikowe ( solid state relais )

 g) Napędy nie mogą być użytkowane z funkcją odłączania połączenia z siecią 
elektryczną.

3.  Sposób podłączenia silników radiowych Somfy/Simu  T5Auto HZ

Każdy  napęd  musi  być  oddzielnym  obwodem  elektrycznym 
zabezpieczonym wyłącznikiem instalacyjnym typu S

 a) Instalacja elektryczna dla napędów ze sterowaniem radiowym powinna być 
wykonana jako osobny obwód elektryczny z  zabezpieczeniem wyłącznikiem 
instalacyjnym typu S. Siłowniki te programowane są za pomocą selektywnego 
odłączania napięcia w ściśle określonej kolejności.( patrz pkt 3.b ).  Dopuszcza 
się  grupowanie  napędów  w  jeden  obwód  elektryczny  pod  warunkiem 
możliwości fizycznego, selektywnego odpięcia napięcia elektrycznego każdego 
z  siłowników  osobno  (  dostępna  puszka  elektryczna  ).  Jest  to  warunek 
konieczny  do  serwisowego  przeprogramowania  lub  zmiany  konfiguracji 
siłownika radiowego. 

 b)  W  przypadku  warunkowego  grupowania  napędów  w  jeden  obwód 
elektryczny nie przekraczać mocy całkowitej napędów 1,5kW ( w zależności od 
mocy – około 10 sztuk ). Każdy następny obwód zasilić z odrębnej fazy o ile 
jest to możliwe. ( Podczas grupowego – jednoczesnego uruchomienia siłownika 
radiowego  zasilanego  z  jednego  obwodu  i/lub  fazy  następuje  chwilowy 
gwałtowny spadek napięcia. Siłowniki zabezpieczone są przed nagłymi skokami 
napięcia  i  wyłączają  się  automatycznie.  Jeżeli  napięcie zasilania  przekroczy 
zakres dopuszczalny do pracy napędu siłownik  nie zareaguje na polecenie z 
pilota. Zazwyczaj nie uruchomi się najdalej położony siłownik w grupie. Jeżeli 
po  ponownym  uruchomienia  nadajnika  radiowego  siłownik  wykona  pracę, 
oznacza  to,  że w  jednym obwodzie  zasilającym jest  za  dużo  podłączonych 
siłowników. W takim przypadku należy przerobić instalację elektryczną.

4.  Sposób podłączenia silników radiowych Somfy Oximo Io

 a) Ze względu na dwukierunkową pracę radia siłowników radiowych Somfy Io 
(  informacja  zwrotna  )  oraz  na  fakt,  iż  nadajniki  2W  (  dwukierunkowe) 
kilkukrotnie wysyłają sygnał zadany, aż do otrzymania informacji od napędu , że 
wykonał pracę nie ma specjalnych wymagań co do podłączenia elektrycznego. 
Jednakże  przy  sterowaniu  grupowym  nadajnikami  radiowymi  1W 
( jednokierunkowe )  zaleca się nie przekraczać  mocy całkowitej  napędów w 
jednym obwodzie zasilającym lub/i zasilanej z jednej fazy 1,5kW ( w zależności 

od mocy – około 10 sztuk ).

5.   Sposób podłączenia silników radiowych Selve SES R-C

1 = PE = żółto zielony 2 = L1 = brązowy

3 = Dół = czarny 4 = Góra = szary

5 = N = niebieski

 a) Ze względu na dwukierunkową  pracę radia siłowników radiowych Selve 
Ses R-C ( informacja zwrotna ) oraz na fakt, iż siłownik można programować 
za pomocą  przełącznika klawiszowego nie ma specjalnych wymagań  co do 
podłączenia elektrycznego . Jednakże przy sterowaniu grupowym nadajnikami 
radiowymi  zaleca się  nie przekraczać  mocy całkowitej  napędów w jednym 
obwodzie zasilającym lub/i zasilanej z jednej fazy 1,5kW ( w zależności od 
mocy – około 10 sztuk ).

6.   Sposób podłączenia radia zewnętrznego Selve I-R Receive

 Zalecamy używanie przełączników z oferty firmy Entermatic. W przypadku 
zastosowania  przełączników  innej  firmy.  Entermatic  nie  ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z tytułu nieprawidłowego działania 
przełącznika

a) Przełącznik klawiszowy DOWN – komenda „Dół”  oraz UP – komenda 
„GÓRA” musi być impulsowy i podawać fazę L1 taką samą jaką zasilany został 
I-R  Receive  oraz  siłownik  rolety.  Nie  można  stosować  przełączników 
klawiszowych, które po uruchomieniu będą ciągle podawać napięcie na wejście 
DOWN lub UP.

b)  Nie  wolno  jednocześnie  aktywować  kierunków ruchu  ”Góra”  i  „Dół”. 
Napędy  należy  uruchomić  jedynie  za  pomocą  przełączników  impulsowych 
(Wyjątek:  jednoczesne aktywowanie kierunku  przesuwu  „Góra”  i  „Dół”  jest 
dopuszczalne w trybie instalacyjnym/programowania napędu.)

   c) Selve I-Receive jest kompatybilny z całą gama sterowania radiowego Selve.

7. Sposób  podłączenia  silników  do  żaluzji  fasadowych  Geiger 
przewodowych z mechaniczną krańcówką GJ56

Ze  względu  na  napięcie  powrotne  z  kondensatora 
podłączenie  równoległe  jest  niedozwolone  (  patrz 
II.1.c  ).  Do  sterowania  nie  wolno  wykorzystywać 
przełączników  które  umożliwiają  jednoczesne 
połączenie Góra i Dół 

Nigdy nie wolno łączyć napędów równolegle.
Nigdy nie wolno sterować napędami jednocześnie 
w kierunku Góra Dół
Należy  zachować  odstęp  czasowy  pomiędzy 
przełączeniem kierunków góra i dół minimum 0,5 
sekundy 
Ze  względu  na  sposób  programowania  nie 
zalecany montaż na piętrze
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8. Sposób  podłączenia  silników  do  żaluzji  fasadowych  Geiger 
przewodowych z elektroniczną krańcówką GJ56e5

Sposób podłączenia elektrycznego identyczny jak silnik GJ56 ( pkt 7 )
Napędy można podłączać równolegle.

Przy podłączeniu równoległym należy mieć  na uwadze    maksymalne obciążenie   
zespołu przełączającego. 

Przełączanie  przy zmianie  kierunku ruchu musi  następować  poprzez  pośrednie 
ustawienie wyłączania.

Czas przełączania podczas zmiany kierunku ruchu musi wynosić co najmniej 0,5s

W przypadku sieci trójfazowych należy stosować ten sam przewód zasilający do 
sterowania góra/dół co do zasilania siłownika

Należy stosować  przełączniku z blokadą  jednoczesności (  nie  ma jednoczesnie 
komendy Góra/Dół)

9. Sposób  podłączenia  silników  radiowych  do  żaluzji  fasadowych 
Somfy J4 RTS, oraz J4 IO

Silniki J4 IO można podłączyć 3 napędy równolegle o łącznej długości 
kabla do 50m
Przewód  fazowy  i  neutralny  muszą  być  odpowiednio  podłączone 
między sobą
Silniki  J4  RTS  Każdy  napęd  musi  być  oddzielnym  obwodem 
elektrycznym zabezpieczonym wyłącznikiem instalacyjnym typu S

III.  Sposób grupowania napędów przewodowych. Podłączenie równoległe 
napędów

Podłączenie  równoległe  może  być  wykonane  tylko  za  pomocą 
przekaźników separacyjnych lub za pomocą magistrali IB+

Przekaźniki w jednym obwodzie zasilać z tej samej fazy

Zalecamy używanie  przekaźników z  oferty  firmy  Entermatic.  W przypadku 
zastosowania  przekaźników  innej  firmy  Entermatic  nie  ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z tytułu nieprawidłowego działania 
przekaźnika.

 1. Podłączenie równolegle napędów ze  sterowaniem przewodowym za 
pomocą przekaźników – na przykładzie przekaźnika TR2-U-E-230 produkcji 
Somfy

a)  Pojedynczy przekaźnik  TR2-U-E-230 służy do podłączenia  jednego lub 
dwóch napędów

b) Większa ilość napędów wymaga użycia kilku przekaźników separacyjnych 
połączonych ze sobą

c) Przy użyciu kilku przekaźników separujących należy zapewnić zasilanie ich 
z tej samej fazy

d) Za pośrednictwem wejść sterujących kontrolowany jest tylko prąd cewki 
przekaźnika, a nie napędu. Obciążenie prądowe sterownika jest minimalne

2.  Podłączenie  równolegle  napędów  ze  sterowaniem przewodowym za 

pomocą magistrali – na przykładzie przełącznika centralnego Smoove Origin 
Ib oraz dowolnej ilości przełączników lokalnych Smoove Uni IB+

Zalecamy używanie  przekaźników z  oferty  firmy  Entermatic.  W przypadku 
zastosowania  przekaźników  innej  firmy  Entermatic  nie  ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z tytułu nieprawidłowego działania 
przekaźnika.

 a) Przekaźnik centralny służy do sterowania wspólnego grupą lub grupami 
rolet ( w zależności od instalacji )

b)  Środkowy  przycisk  „my”  służy  do  aktywacji  preferowanej  pozycji 
pośredniej – pozycja komfortowa

c) za pomocą …... możliwość rozszerzenia instalację o czujniki w technologii 
radiowej.

d) wymaga połączenia magistrali  nisko prądowej  (  skrętki  telefonicznej  ) 
pomiędzy wszystkimi przełącznikami

IV.  Ustawienie pozycji krańcowych / programowanie.
Wszystkie  rolety  produkcji  Entermatic  mają  fabrycznie  ustawione  pozycję 
krańcowe,  jednakże  po  zainstalowaniu  rolety  należy  zawsze  zweryfikować 
poprawność ustawień.
Ustawienie  pozycji  krańcowych  powinno  odbywać  się  przez  przeszkolonych 
instalatorów
Niepoprawne  ustawienie  położeń  krańcowych  może  skutkować  uszkodzeniem 
rolety za co Entermatic nie odpowiada

1. Ustawienie pozycji krańcowych silników przewodowych z mechaniczną 
krańcówką Selve Seltec 1, Seltec 2, Seltec 2 skrócony

Do  regulowania  krańcówek  używać 
systemowych  kluczy  Imbusowych  „4” 
wykonanych z elastycznego PCV
Zabrania się używania wkrętarek elektr.
Regulować płynnym, delikatnym ruchem
Uważać aby nie przekręcić krańcówki.

Za ruch w górę odpowiada odpowiednio pokrętło wyłącznika:

Roleta PCV ( nakładana ) z wyprowadzonym kablem 
z Lewej strony patrząc od wewnątrz pomieszczenia

Roleta PCV ( nakładana ) z wyprowadzonym kablem 
z Prawej strony patrząc od wewnątrz pomieszczenia
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Roleta Aluminiowa zewnętrzna ( Secret ) z 
wyprowadzonym kablem z Lewej strony patrząc od 
wewnątrz pomieszczenia

Roleta Aluminiowa ( Secret ) z wyprowadzonym 
kablem z Prawej strony patrząc od wewnątrz 
pomieszczenia

2. Ustawienia pozycji krańcowych silników przewodowych z 
elektroniczną krańcówką Somfy/Simu T5Auto + Job

Sprawdzić  poprawność  osadzenia  stoperów w dolnej  listwie  uniemożliwiającej 
przewinięcie pancerza przez silnik oraz stabilne podparcie pod prowadnicami. W 
przypadku rolet Aluminiowych ( Secret ) sprawdzić czy blokada jest ustawiona w 
pozycji „Zamknięta” ( patrz instrukcja użytkowania )

Po dwóch pierwszych pełnych cyklach otwierania i zamykania rolety napęd 
automatycznie zapamiętuje położenie górnej i dolnej pozycji krańcowej

Kasowanie ustawień krańcowych i przywrócenie napędu do ustawień 
fabrycznych dokonuje się poprzez:

Nacisnąć trzy razy z rzędu przycisk podnoszenia, przytrzymując go za każdym 
razem 1s.

Nacisnąć trzykrotnie przycisk opuszczania. Dwa naciśnięcia o długości 1 s, ( po 
każdym naciśnięciu napęd wykonuje krótki obrót) i trzecie o długości 2s. 
( napęd wykonuje dwa obroty z rzędu w jednym kierunku )

3. Ustawienia pozycji krańcowych silników przewodowych z 
elektroniczną krańcówką Selve SES

Sprawdzić poprawność osadzenia stoperów w dolnej listwie uniemożliwiającej 
przewinięcie pancerza przez silnik oraz stabilne podparcie pod prowadnicami. 
W  przypadku  rolet  Aluminiowych  (  Secret  )  sprawdzić  czy  blokada  jest 
ustawiona w pozycji „Zamknięta” ( patrz instrukcja użytkowania )

a) automatyczny tryb nastawczy: ( dwukrotne poruszenie się siłownika po 
podłączeniu napięcia sygnalizuje automatyczny tryb nastawczy.

 b) RESET ( kasowanie punktów krańcowych )

W celu  wykasowania  ustawień  punktów krańcowych  konieczne  jest  użycie 
kabla  nastawczego  do  siłowników  elektronicznych.  Oba  punkty  muszą  być 
wcześniej ustawione, tj. siłownik wykonuje jazdy w górę i w dół bez żadnych 
przerw. Po podłączenia kabla nastawczego nacisnąć przycisk E na 1 sekundę – 
siłownik znajdzie się w automatycznym , trybie nastawnym. Ustawić  punkty 
krańcowe, jak napisano powyżej.

4.  Ustawienia  pozycji  krańcowych  silników  radiowych  Somfy/Simu 
T5Auto HZ

Sprawdzić poprawność osadzenia stoperów w dolnej listwie uniemożliwiającej 
przewinięcie pancerza przez silnik oraz stabilne podparcie pod prowadnicami. 
W  przypadku  rolet  Aluminiowych  (  Secret  )  sprawdzić  czy  blokada  jest 
ustawiona w pozycji „Zamknięta” ( patrz instrukcja użytkowania )

Podczas przeprowadzania  czyności  3.1  należy pracować  TYLKO z jednym 
niezaprogramowanym odbiornikiem, podłączonym do siecie elektrycznej

a) Podłączyć zasilanie do odbiornika 
Następnie nacisnąć  równocześnie przyciski  „Góra” i  „Dół”,  napęd wykonuje 
ruch obrotowy przez około  0,5  sekundy w jednym kierunku,  a następnie w 
drugim.  Nadajnik  ten  steruje  teraz  odbiornikiem  w  trybie  astabilnym, 
umożliwiając wykonanie czynności 3.2, 4 i 5

b) Sprawdzenie kierunku obrotów napędu:
– jeżeli  po  naciśnięciu  przycisku  „Góra”  pancerz  rolety  idzie  do  góry, 
przejdź do etapu następnego ( 4 )
– jeżeli po naciśnięciu przycisku „Góra” pancerz rolety idzie do dołu, należy 
zmienić  kierunek  obrotów  naciskając  przycisk  „STOP”  (  MY  )  przez  co 
najmniej 2 sekundy.

Jeżeli nie chcemy zaprogramować nadajnika, który był używany do testów i 
regulacji wyłączników krańcowych, jako punkt sterujący odbiornikiem, należy 
wyłączyć zasilanie odbiornika na 2 sekundy oraz wykonać czynność z punktu 
3.1 nowym nadajnikiem przed wykonaniem czynności opisanym w punkcie 4

c) Zapisywanie ustawień automatycznych 

- jednocześnie  nacisnąć  na  przycisk  „Góra”  i  „Dół”  nadajnika.  Napęd 
wykonuje obrót przez 0,5 sekundy w jednym kierunku, a następnie w drugim.

- nacisnąć przycisk „STOP” przez 2 sekundy. Napęd wykonuje obrót przez 
0,5  sekundy  w  jednym  kierunku,  a  następnie  w  drugim.  Operacja  jest 
zakończona. Należy przejść do etapu 5.

d) Programowanie pierwszego nadajnika z odbiornikiem

– nacisnąć  1 sekundę przycisk „PROG”, który zazwyczaj znajduje się  z 
tyłu  nadajnika.  W  różnych  modelach  nadajników  przycisk  ten  może 
znajdować się w innym miejscu. Napęd wykonuje ruch obrotowy w ciągu 0.5 
sekundy  w  jednym  kierunku,  a  następnie  w  drugim.  W  tym  momencie 
nadajnik  jest  programowany do sterowania odbiornika w trybie stabilnym. 
Każdy  nadajnik,  który  steruje  tylko  jednym  odbiornikiem,  może  być 
zastosowany  w  pkt  6  jako  sterowanie  indywidualne  do zaprogramowania 
nowych nadajników.

e) Programowanie nowego nadajnika 

Włączyć  pamięć  odbiornika  przy  pomocy  nadajnika  sterowania 
indywidualnego. 

e1) nacisnąć przez około 3 sekundy przycisk „PROG” nadajnika sterowania 
indywidualnego  (  wcześniej  zaprogramowanego  do  odbiornika-silnika). 
Napęd wykonuje ruch obrotowy 0,5 sekundy w jednym kierunku a następnie 
w drugim.
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Następnie  zatwierdzić  operację  z  nowego  przeznaczonego  do 
zaprogramowania nadajnika:

e2) naciskać  przez około  1  sekundę  przycisk  „PROG”  nowego nadajnika. 
Napęd wykonuje ruch obrotowy przez około 0,1 sekundy w jednym kierunku 
a następnie w drugim.

Aby  ustawić  sterowanie  grupowe  za  pomocą  nowego  nadajnika  należy 
wykonać czynności e1), e2) dla każdego odbiornika tej grupy.

Aby ustawić sterowanie ogólne za pomocą nowego nadajnika należy wykonać 
czynności dla każdego odbiornika instalacji

Aby skasować dany nadajnik z pamięci odbiornika, wykonać czynność e1), 
przy pomocy nadajnika indywidualnego zaprogramowanego, zaś czynność e2) 
przy pomocy nadajnika przeznaczonego do skasowania.

f) Uruchomienie: 

Po dwóch pierwszych pełnych cyklach otwierania i zamykania rolety napęd 
automatycznie  zapamiętuje  górną  i  dolną  pozycję  krańcową.  Zaraz  po 
zamontowaniu  urządzenia,  zaleca  się  wykonać  dwa  pełne  cykle 
otwierania/zamykania, analogicznie jak pkt IV.2.

4. Ustawienia pozycji krańcowych silników radiowych Somfy Oximo Io

Sprawdzić poprawność osadzenia stoperów w dolnej listwie uniemożliwiającej 
przewinięcie pancerza przez silnik oraz stabilne podparcie pod prowadnicami. 
W  przypadku  rolet  Aluminiowych  (  Secret  )  sprawdzić  czy  blokada  jest 
ustawiona w pozycji „Zamknięta” ( patrz instrukcja użytkowania )

a) Określenie stanu regulacji rolety:

Jeżeli stan zaprogramowania Oximo io nie jest znany – podłączyć wybrany 
napęd do zasilania

-  jeżeli  roleta  wykona  krótki  ruch,  krańcówki  są  wyregulowane,  ale 
sterowanie lokalne nie jest zaprogramowane,( przejść do punktu 4b )

-   jeżeli roleta nie poruszyła się, nacisnąć klawisz podnoszenia, jeżeli roleta 
unosi  się  do  końca  krańcówki  są  wyregulowane  i  sterowanie  lokalne 
zaprogramowane 

– jeżeli roleta nie poruszyła się i  po wciśnięciu klawisza podnoszenia nie 
unosi  się,  krańcówki  nie  są  ustawione  oraz  sterowanie  lokalne  nie  jest 
zaprogramowane.

b) Zapamiętywanie nadajnika 

Naciśnij  równocześnie  przycisk  Góra  i  Dół  0,5 
sekundy.  Roleta  potwierdzi  krótkim ruchem tam i  z 
powrotem 

Naciśnij przycisk PROG nadajnika , krótki ruch rolety 
potwierdzi, nadajnik został zapisany

 c) Warianty ustawienia położeń krańcowych

- Sztywne  wieszaki  i  ograniczniki  –  Automatyczne  ustawienie  górnych  i 
dolnych położeń krańcowych – standardowe ustawienia ( patrz pkt 4d )

-  Elastyczne  wieszaki  bez  ograniczników  –  ręczne  ustawienia  górnych  i 
dolnych położeń krańcowych – nie są omawiane w niniejszej instrukcji

- Warianty mieszane – nie są omawiane w niniejszej instrukcji

d) Automatyczne ustawienia położeń krańcowych

[1] Nacisnąć jednocześnie przycisk Góra i Dół przez 0,5 sekundy: krótki ruch 
rolety

[2] Sprawdzić kierunek obrotu, jeżeli jest prawidłowy przejść do kroku [4], w 

przeciwnym razie do [3]

[3] Jeżeli kierunek jest nieprawidłowy, nacisnąć przycisk „my” aż do krótkiego 
ruchu rolety ( 2 sekundy )

[4] Nacisnąć równocześnie przyciski Góra i Dół : krótki ruch rolety

[5] Naciskać  przycisk „my”  aż  do krótkiego ruchu rolety (2 sekundy) – w 
kolejnych cyklach ruchu rolety krańcówki ustawiają się przeciążeniowo

[6] Nacisnąć krótko przycisk „PROG” nadajnika: krótki ruch rolety, nadajnik 
został zapamiętany. Roleta działa w trybie impulsowym: krótkie naciśnięcie 
przycisku  podnoszenia  albo  opuszczania  powoduje  całkowite  podniesienie 
albo opuszczenie.

5. Ustawienia pozycji krańcowych silników do żaluzji fasadowych Gejger 
GJ56 z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi

a) Ustawienie pozycji górnej krańcowej

- przesunąć żaluzję około 300mm powyżej żądanej pozycji krańcowej

- wcisnąć czarny przycisk nastawczy na siłowniku

- przesunąć żaluzję w żądaną pozycję krańcową w górę

-  przesuwać  żaluzję  przez około  6 sekund w dół  tak,  aby czarny przycisk 
nastawczy wyskoczył z wyraźnym dźwiękiem (kliknięcie )

Górna pozycja krańcowa jest zapisana

b) Ustawienie pozycji dolnej krańcowej

- przesunąć żaluzję około 300mm powyżej żądanej pozycji krańcowej

- wcisnąć biały przycisk nastawczy na siłowniku

- przesunąć żaluzję w żądaną pozycję krańcową w dół

- przesuwać  żaluzję przez około 6 sekund w górę  tak, aby czarny przycisk 
nastawczy wyskoczył z wyraźnym dźwiękiem (kliknięcie )

Dolna pozycja krańcowa jest zapisana

6. Ustawienia pozycji krańcowych silników do żaluzji fasadowych Gejger 
GJ56e5 z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi

Należy koniecznie zachować kolejność procesu ustawiania oraz przeprowadzić go 
w sposób kompletny ( wszystkie czynności )

Przy  ustawianiu  obcym  przełącznikiem  ustawczym  (brak  przełącznika 
nastawczego Gejger  )  zamiast  przycisku programowania  nacisnąc  jednocześnie 
przycisk  ruchu  w  górę  i  w  dół.  Zamiast  zaświecenia  się  Led,  silnik  reaguje 
krótkimi ruchami

a) Połączyć wyłącznik krańcowy z GJ56e5, a następnie przełącznik ustawczy 
do zasilania elektrycznego

b) Nacisnąć przycisk programowania, aż LED zacznie migać (1 x mignięcie, 
przerwa, 1 x mignięcie, przerwa ...), a następnie puścić ten przycisk.

c) Ustawienie  dolnej  pozycji  krańcowej:  Przejechać  GJ56e5  przyciskiem 
kierunku do żądanej dolnej pozycji krańcowej.

d) Nacisnąć przycisk programowania, aż LED zacznie migać (2 x mignięcia, 
przerwa, 2 x mignięcia, przerwa ...), a następnie puścić ten przycisk.

e) Ustawienie  górnej  pozycji  krańcowej:  Przejechać  GJ56e5  przyciskiem 
kierunku do żądanej górnej pozycji krańcowej.

f) Nacisnąć przycisk programowania, aż LED zacznie się świecić światłem 
ciągłym. W ten sposób proces ustawiania został zakończony.
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6. Ustawienia  pozycji  krańcowych  silników  radiowych  do  żaluzji 
fasadowych Somfy J4 RTS oraz Somfy J4 IO

Instrukcja niniejsza opisuje uruchomienie za pomoc  ą pilota Somfy   
typu  Telis  MOD/VAR  RTS  /  Situo  mobile  io  VB.W przypadku 
korzystania do uruchomienia z innego nadajnika należy skorzystać z 
odpowiedniej instrukcji.

6.1) Określenie stanu zaprogramowania napędu. W danym czasie powinien 
być zasilony tylko jeden napęd.

Włączyć zasilanie sieciowe i postępować zgodnie z podpunktem „a” lub „b”, 
zależnie od reakcji osłony.

a) Żaluzja wykonuje krótki ruch. Położenia krańcowe są ustalone i żaden pilot 
Somfy nie  został  przypisany do napędu.  Przejść  do  części  zatytułowanej: 
„Przypisanie pierwszego nadajnika Somfy”.

lub

b) Żaluzja nie porusza się.  Nacisnąć  przycisk  Góra  lub Dół  i  postępować 
zgodnie z podpunktem „c” lub „d”, zależnie od reakcji osłony.

c) Żaluzja wciąż nie porusza się Położenia krańcowe nie są ustalone i żaden 
pilot Somfy nie został przypisany do napędu. Przejść do części zatytułowanej: 
„Wstępne przypisanie pierwszego nadajnika Somfy”.

lub

d) Osłona w pełni podnosi się lub opuszcza Położenia krańcowe są ustalone i 
pilot Somfy został przypisany do napędu. 

6.2) Wstępne przypisanie pierwszego nadajnika Somfy

Nacisnąć jednocześnie przyciski Góra i  Dół na pilocie. Żaluzja porusza się 
krótko; nadajnik Somfy został wstępnie przypisany do napędu.

6.3) Sprawdzenie kierunku obrotu napędu

Nacisnąć przycisk Góra 

a) Jeśli żaluzja podnosi się – kierunku obrotu napędu jest zgodny: przejść do 
części zatytułowanej „Ustawianie położeń krańcowych”.

b)  Jeśli  żaluzja  opuszcza  się–  kierunek  obrotu  napędu  nie  jest  zgodny: 
nacisnąć  i  przytrzymać  przycisk  „my”  aż  do  krótkiej  odpowiedzi  napędu 
(krótki ruch żaluzji) kierunek obrotu zostaje zmieniony.

6.4) Ustawianie położeń krańcowych

a) Górne ustawianie położeń krańcowych

- Nacisnąć jednocześnie przyciski Góra i Dół i przytrzymać przez 5 sekund: 
żaluzja porusza się krótko.

- Nacisnąć przycisk Góra: żaluzja porusza się w górę. Przytrzymać wciśnięty 
przycisk  aż  do  osiągnięcia  przez  żaluzję  żądanego  górnego  położenia 
krańcowego  (żaluzja  będzie  poruszać  się  samoczynnie  po  przytrzymaniu 
wciśniętego przycisku Góra przez 2 sekundy).

- Zatrzymać żaluzję w żądanym położeniu wykorzystując funkcję zatrzymania 
przez„grzybek”  (można  użyć  rolki  scroll  w  celu  precyzyjnego  ustawienie 
pozycji krańcowej)

-  jeśli  „grzybek”  nie  zostanie  naciśnięty  w  trakcie  ustawiania  pozycji 
krańcowej  –  nacisnąć  krótko przycisk  Dół  w  celu  zapisania  danej  pozycji 
krańcowej (żaluzja porusza się krótko potwierdzając ustawienie górnej pozycji 
krańcowej).  Jeśli  „grzybek"  był  naciśnięty  w  trakcie  ustawiania  wówczas 
położenie „minimalnie poniżej grzybka”zostaje zapisane jako górne położenie 
krańcowe.

b) Dolne położenie krańcowe

- Nacisnąć jednocześnie przyciski Góra i Dół i przytrzymać przez 5 sekund: 
żaluzja porusza się krótko.

-  Nacisnąć  przycisk Dół:  żaluzja porusza się  w dół.  Przytrzymać  wciśnięty 
przycisk  aż  do  osiągnięcia  przez  żaluzję  żądanego  górnego  położenia 
krańcowego  (żaluzja  będzie  poruszać  się  samoczynnie  po  przytrzymaniu 
wciśniętego przycisku Dół przez 2 sekundy).

- Zatrzymać żaluzję w żądanym położeniu naciskając przycisk Stop („my”); 
można użyć rolki scroll w celu precyzyjnego ustawienia pozycji krańcowej

-  Nacisnąć  krótko przycisk  Góra:  żaluzja porusza się  krótko potwierdzając 
ustawienie pozycji krańcowej.


